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العالقة البينية بني علمي التاريخ واآلثار
 حالة دراسية:مدينة َق ْلهات اإلسالمية
حممد عبداهلل القدحات وخالد دغلس

:امللخص
تهدف الدراسة إىل بيان العالقة التكاملية بني علمي التاريخ واآلثار؛ فاآلثار هي الشاهد احلقيقي على وقوع احلدث التارخيي؛ ولذا فإن
 وبالتالي فإن العمل املشرتك،الكشف عنها ودراستها وتصنيفها جيعلها مادة أصيلة للباحث التارخيي ال سيما يف ظل غياب املصادر املكتوبة
ً
ً
ً
ً
 ولعل مدينة َق ْلهات اإلسالمية خري مثال على ذلك؛ فاملادة،ملموسة
مادية
بأدلة
ومدعما
،متماسكا
تارخييا
نصا
بني اآلثاري واملؤرخ ينتج
ٍ
ٍ
ٍ
 واملزدهرة،املدونة عن تارخيها اإلسالمي ال تتعدى عدة روايات جاءت يف كتب الرحالة واجلغرافيني الذين زاروا املدينة ووصفوها بالعامرة
ً
 لكن تلك املادة املبتورة ال ميكن منها تدوين تاريخ املدينة اإلسالمي؛ لذا فإن املكتشفات األثرية اليت مت العثور عليها يف العقود،اقتصاديا
 ويتضح ذلك من بقايا القطع، ومستوى احلياة االقتصادية لسكانها، قد أماطت اللثام عن بعض من تاريخ املدينة احلضاري،املاضية
: مثل، كما أن الكشف عن معامل املدينة،الفخارية والبورسالن والسرياميك اليت كانت تستخدم يف مناحي خمتلفة من حياة أهل املدينة
. متكن الباحث من دراسة خطط املدينة وشوارعها واملرافق العامة فيها،األسوار واحلارات واملسجد اجلامع
. املسجد اجلامع، التاريخ اإلسالمي، عمان، مدينة َق ْلهات، علم اآلثار، علم التاريخ، منهج، عالقة بينية:الكلمات املفتاحية

Interrelationship between the History and Archaeology,
Islamic City of Qalhāt: Case Study
Mohammed Abdullah Alqadahat and Khaled Douglas

Abstract:
This study aims to clarify the relationship between archaeology and history. Archaeological evidence can
bear witness to historical events. Such events can be discovered, studied, and classified by archaeologists and
presented to historians as authentic material, especially in the absence of written sources. Thus, the joint work
between archaeologists and historians could help to reformulate past events into coherent historical records
The Islamic city of Qalhat is taken as an example in this study. It is almost absent from historical sources although
it was a very important port city during the 13th to 17th century. On a very few occasions, it was mentioned
by some travelers who visited the city and described it as a living and flourishing city. However, so few and
such short records do not provide enough evidence of the history of the city. Only archaeology can narrate the
complete story of the city where the earliest and latest phases of occupation were fully uncovered. Archaeological
excavations revealed in detail the high level of architecture that the inhabitants of Qalhat had and how the city
was well organized and divided into different quarters as well as the fortification system and an international
network of trade relations. All of this archaeological evidence will enable historians to rewrite the history of the
Islamic city of Qalhat based on solid grounds.
Keywords: Interrelationship, History, Archaeology, Qalhāt, Oman, Islamic History.
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القدحات ودغلس

مشكلة الدراسة:

وهنا تربز حقيقة مهمة متيز املؤرخ اجلاد يف البحث عن احلقيقة،

تواجه الباحث يف التاريخ اإلسالمي ُ
لعمان مشكلة كبرية تدفع الكثري

فيبحث عن مصادر أخرى ملعلوماته ،تغطي ذلك النقص ،ونقصد

من الباحثني إىل النأي عن الغوص يف مفاصل ذلك التاريخ ،ونقصد

بذلك توجهه حنو ما تعارف عليه بالعلوم املساعدة لـ ”علم التاريخ”

بذلك غياب املصادر التارخيية املكتوبة اليت تتناول تارخيه ،ويف

وعلى رأسها علم اآلثار.

اإلشارات القليلة اليت تضمنتها تلك املصادر حول ُعمان ،ال تتجاوز

أن هذه الدراسة ليست جديدة يف إطارها النظري ،ونقصد معاجلة

بيان موقف اخلالفة جتاه اإلقليم وأهله ،فجاءت تلك الروايات

العالقة البينية بني علمي التاريخ واآلثار ،بل هناك العديد من

لتعزيز موقف السلطة املركزية األموية ومن ثم العباسية ،اللتني

الدراسات النظرية اليت ناقشت تلك العالقةSayev, 2006;( :

حاولتا إخضاع عمان ،وليس من أجل التأريخ لإلقليم وأهله.

 .)Sauerm 2004a; Sauerm 2004bكما أن هناك عدد من الدراسات

ويبدو أن هناك مجلة من األسباب وراء هذا اإلغفال؛ فقد كان ملوقع

اليت تناولت أهداف علم اآلثار ومنهجيته وبيان أهمية الكتابات

ُعمان وتضاريسها الصعبة ،أن جعلت من الصعوبة الوصول إليها إال

التارخيية لآلثاري ،وتطرقت يف بعض حماورها إىل تلك العالقة

عن طريق البحر ،عالوة على أن اجلهة الغربية -اليت ميكن الوصول
برا -ال ميكن سلوكها ،فقد ّ
مثلت صحراء
من خالهلا إىل أرض ُعمان ً

(;Binford 1962; Hodder 1986; Hodder and Hutson, 2003
.)Renfrew and Bahn,1991

الربع اخلالي حاجزاً طبيعيا منع اجليوش قبل األفراد من سلوكه؛
ً
فالنظرة األولية للخارطة ُ
انطباعا يف فهم التوزيع
العمانية تعطي

التخصصني ،واليت كانت تتسم يف أغلب األحيان بعدم الرضى

الدميوغرايف للسكان ،والطبوغرافيا اجلغرافية اليت أثرت بدورها

وأحيانا بالسلبية ،وقد ينتهي احلوار بني العلمني يف كثري من

يف تشكيل أوجه كثرية يف احلياة العامة ُ
لعمان  .وهذا انعكس بدوره

األحيان إىل طريق مسدود .ويالحظ ذلك بوضوح للمتتبع

على عدم قدرة الكثري ممن راودتهم فكرة االطالع على أحوال

للدراسات املتعلقة بتأريخ وترتيب األحداث اليت ورد ذكرها يف

اإلقليم ،إىل العزوف عن تلك الفكرة.

الكتب السماوية (التوراة واإلجنيل والقرآن) ،وترتيبها فقد عدت

وكان للحروب والصراعات اليت ميزت تاريخ ُعمان سواء يف

هذه الكتب املقدسة أحد أهم املصادر التارخيية ،وخاصة التوراة،

عالقتها مع سلطة اخلالفة املركزية يف دمشق ومن ثم بغداد ،أو

وذلك ملا ورد فيها من معلومات تفصيلية لوقائع سطرت أحداثها

يف عالقتها مع الدول اليت تدور بفلكها ،وتبعات الصراعات القبلية

قبل امليالد وبدايات األلفية األوىل امليالدية ،فعلم التاريخ يعتمد

واحلروب الداخلية اليت أتت على هذا الرتاث يف بعض األحيان،

على املفهوم النظري يف حتليل النص التارخيي لبناء وترتيب

ويظهر أن العزلة اجلغرافية السياسية أفضت إىل انعزال عماني

أحداث مرحلة ما وقعت يف فضاء جغرايف حمدد ،يف حني يتبنى

عن املراكز الفكرية عن املراكز الفكرية يف العامل اإلسالمي ،مما

علم اآلثار يف حتليله لنفس األحداث على املنهج العلمي والدليل

أضعف مساهمتها يف هذا الرتاث التارخيي (ولكنسون34-33 :1994 ،؛

املادي ،ولذلك جند أن العالقة بني التاريخ واآلثار تكون يف كثري

اجلالودي.)17 :2003 ،
أضافة إىل ذلك ،فقد كان اخلالف املذهيب أحد أسباب إغفال املؤرخني

من األحيان غري متكافئة ،حيث تسري يف اجتاه واحد ،أي مبعنى
ً
أحيانا املادة األثرية يف تأطري مرحلة
أن علم التاريخ يستخدم

املسلمني للتأريخ للحوادث اليت جرت ُ
بعمان ،فاملؤرخون كانوا

تارخيية معينة ،بينما ال يستخدم علم اآلثار املعلومة التارخيية

كغريهم من املثقفني الذين يقيمون يف احلواضر اإلسالمية السنية

لبناء معرفته ،وأحيانا حيارب ويستثنى إذا ما اعتمد عليها كأساس

كبغداد ودمشق والذين ميثلون اخلط الرمسي يف الكتابة التارخيية

يف منهجه ،وخري دليل على ذلك ما يواجهه املتخصصون يف علم

ٌ
خارج عن الشرعية وطاعة اخلالفة.
ينظرون إىل أنه إقليم

اآلثار التوراتي ( )Biblical Archaeologyوالذي يعتمد بشكل أساسي

أما من جهة املثقف العماني ،فقد كان للمعطيات السياسية

يف حتليله وتفسريه وتأرخيه لآلثار خاصة تلك املرتبطة بقصص

والفكرية السالفة الذكر أثرها على طبيعة إنتاجه الفكري ،فإن

التوراة واإلجنيل ،على ما ورد يف تلك الكتب السماوية من أحداث،

املواقف السلبية اليت وقفها املركز (العاصمة) جتاهه ،جعلته جيتهد

إذ ُينظر إىل النصوص اليت ذكرت يف التوراة على أنها تعرضت

يف جمال العلوم الدينية أكثر من غريها ،حماوال تقعيد املذهب

للتعديل والتغيري يف مراحل زمنية خمتلفة ،مما أدى إىل إحداث

اإلباضي ونشره بني أتباعه ،وشرح مبادئه ،وكان هذا برأيهم

تغيري وابتعاد عن واقعية احلدث ،مثلما هو احلال بالنسبة لكثري

من الضرورات اليت ال جيوز معها االشتغال بغريه من العلوم ،فكان

من النصوص التارخيية األخرى ،اليت رمبا مت اختيار أحداثها

الطابع الديين السمة الغالبة على ثقافته وإنتاجه الفكري (الساملي،
ً
عرضا
2000م :ج .)4 ،1فلم جند اهتماما يف جمال التأريخ إال ما جاء

ً
بناء على حسابات شخصية ،ومعايري غري موضوعية،
وتدوينها

1

لقد تباينت آراء الباحثني يف تفسري طبيعية العالقة العلمية بني

2

فكان النص بعيد كل البعد عن احلقيقة .
أما علم اآلثار فهو على النقيض من ذلك ،إذ إنه يعتمد الدليل

ضمن املعاجلات الفقهية.
ويف ظل تلك املعطيات ،فإن املؤرخ يقف يف كثري من األحيان صامتاً،

األثري الذي يشبه املصادر األصلية للحدث ،الذي مل يتعرض إىل

ال يستطيع اخلوض يف كثري من مفاصل التاريخ ُ
العماني ال سيما
اإلسالمي منه ،ولعل يف الـتاريخ ملدينة َق ْلهات خري مثال على

حتوير أو إعادة صياغة ،فبقي يتحدث عن أصالة
تشكيل أو
إعادة
ٍ
ٍ
احلدث يف املاضي ،وبهذا فهو يعترب أكثر موضوعية من النص

ذلك ،فقلة املادة املدونة عنها ،جتعل الباحث يعزف عن الغوص يف

التارخيي .ومن أجل ذلك ،جيب السماع للمادة األثرية وفهم لغتها؛

اجملهول ويلوذ بالصمت.

فعلى سبيل املثال ميكن أن تتحدث بقايا عظام احليوانات من موقع
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أثري ما ،عن اقتصاديات الناس وغذائهم ،ومتثل البقايا املعمارية
شاهداً أيضا على طبقية اجملتمع والعالقات االجتماعية بني

واالجتماعية والعمرانية .وهنا ال بد للباحث من االستعانة
مبصادر أخرى تكمل الصورة التارخيية للمدينة ،ونقصد هنا

أفرد اجملتمع ،كما ميكن للمرفقات اجلنائزية واألدوات الدينية أن

مخس
اإلفادة مما توصل إليه علماء اآلثار عرب جهد دام أكثر من
ٍ
ً
جرأة يف السعي إىل
وعشرين سنة خلت ،فكان علم اآلثار األكثر
كشف اللثام عن األحداث اليت عاشتها املدينة يف املاضي ،مستعيناً

ومع قدرة علم اآلثار على تصوير أحداث املاضي أكثر من علم

بأدواته العلمية ومنهجه التحليلي املقارن ،مما مكنه من إثراء

التاريخ ،إال أنه ال يستطيع تقديم حلول واضحة لكثري من املشاكل

املعرفة يف تاريخ املدينة .فتكاملت هناك واندجمت املعرفة املنبثقة

التارخيية والسياسية ،اليت ميكن أن يسهم علم التاريخ بتوضيحها
ً
ً
زمنيا
تسلسال
أكثر؛ فعلى سبيل املثال ال ميكن لعلم اآلثار أن يقدم

من املصادر التارخيية مع تلك املنبثقة من نتائج البحث األثري.

تتحدث بوضوح عن املعتقد الديين واملمارسات والطقوس الدينية
اليت كان ميارسها اإلنسان بشكل فردي أو عائلي أو جمتمعي.

ومتكنت البعثات األثرية من الكشف عن كثري من أسرار تاريخ

ً
تفصيليا ملرحلة ما ،مثل تسلسل حكم ملنطقة ما ،اعتماداً على

تلك املدينة ،اليت كانت ترقد بني ثنايا تالل من األتربة وركامات

تصنيف الفخار أو التحليل بواسطة الكربون (املشع .)14

حجرية ،واليت كانت ختفي الكثري من أسرارها اليت متثل يف النهاية

كما أنه ال يستطيع (علم اآلثار) التحدث وبشكل تفصيلي عن
األعراق أو أصول الشعوب ،معتمداً فقط على املادة األثرية املكتشفة

الفضاء احلقيقي للنشاط اإلنساني .وبالتالي فإن العمل املشرتك
ً
ً
تارخييا يعرب عن واقع تلك
نصا
بني علماء اآلثار واملؤرخني ينتج

يف املواقع األثرية ،ويف نفس الوقت ال يستطيع احلديث عن التاريخ

الفرتة الزمنية ،وذلك من خالل ما يقدمه اآلثاري من وصف لألثر

السياسي أو العالقات السياسية بني جمموعات سكانية خمتلفة؛

وحتليله وحتديد زمنه ،ويقوم املؤرخ بصياغته يف النهاية صياغة

فيمكن لعلم اآلثار حتديد إذا ما مت تدمري مدينة أثرية ما ،والفرتة

تارخيية.

الزمنية اليت دمرت فيها ،لكن ال يستطيع حتديد اجلماعات اليت
دمرت تلك املدينة أو اخللفية السياسية وراء ذلك التدمري.

أهمية الدراسة:

ونتيجة هلذه اجلدلية املزمنة يف العالقة بني التاريخ واآلثار،

تأتي هذه الدراسة بعنوان” :التكامل بني التاريخ واآلثار .مدينة
َق ْلهات االسالمية :حالة دراسية” لبيان ذلك الرتابط والتداخل

فقد ظهرت يف اآلونة االخرية توجهات جديدة لتعزيز اإلجيابية
يف العالقة البينية بني التاريخ واآلثار ،توجهات تؤكد على اهمية
املصدر التارخيي؛ لفهم املادة األثرية وحتليلها ،والعكس صحيح.

بني علمي اآلثار والتاريخَ ،
فق ْلهات تلك املدينة اإلسالمية النشطة
ً
ً
وحضاريا على مدى عدة قرون من الزمان ،مل جند يف
اقتصاديا

ويعترب روبرت كارتر ( )Robert Carterأحد األمثلة اجليدة على

مصادرنا املكتوبة ما يوضح مكانتها التارخيية ،فما توفر ال يتعدى
ً
زمانيا ،بعضها يعود للقرن الثالث اهلجري
عدة روايات متباعدة

العشرين بالتنقيب يف البقايا املعمارية واألدوات اليت كانت تستعمل

وبعضها إىل القرنني اخلامس والسادس اهلجريني ،والرواية األخرية
تتمثل مبا أورده ابن بطوطة الرحالة املغربي الذي زار َق ْلهات يف

ذلك ،فقد استعان يف دراسته للتاريخ احلديث لدولة قطر يف القرن
يف مخسينات وستينات القرن املاضي ،املتناثرة بني املباني احلديثة

القرن الثامن اهلجري ،حيث يقف املؤرخ املعاصر عاجزاً عن كتابة

يف مدينة الدوحة ،فعمل على مطابقة النصوص التارخيية الكتابية
ً
نسبيا ،مع خملفات املواد اليت استعملها
املتوفرة ،اليت تعترب حديثة

تاريخ املدينة يف ظل غياب املواد األولية ،ونقصد بها املصادر

السكان يف العقود املاضية ،مما مكنه من عمل إعادة تصور للصورة

املكتوبة .وعندما استند على ما تعارف عليه من مصادر مساعدة

احلقيقية اليت كانت عليها الدوحة واملراحل املختلفة للتطور الذي

لكتابة التاريخ مثل :كتب اجلغرافيا التارخيية ،واملصادر األدبية ،أو

شهدته املدينة (.)Carter, 2016

حتى املدونات الفقهية ،سيصاب خبيبة أمل أخرى ،فإن ما أوردته
ً
تارخيا للمدينة بكل مفاصله وتسلسله الزمين.
ال ميكن أن َيكتب

وميكن القول مما سبق ،إٍن علمي التاريخ واآلثار يعربان عن حالة
تكاملية ويتفقان يف اهلدف ،فعلم التاريخ يهدف إىل تسجيل تاريخ

ومع ما حظيت به املدينة من زيارات لعدد من الرحالة العرب

األمم والشعوب ،وهو اهلدف عينه الذي يرمي إليه املشتغلون باآلثار،

املسلمني وكذلك األوربيني  ،إال أن وصفهم للمدينة كانت مسته

فقد حدد عامل اآلثار ر .إتكنسون ( )Atkinsonهدف علم اآلثار

العامة اإلعجاب حبسن البناء ،وما رأوه من غريب عادات أهلها،

بدراسة ماضي اإلنسان عن طريق حضارته املادية (Atkinson,

فلم يكن ّ
هم أحد منهم الغوص يف تاريخ املكان .وجند هلم العذر

 .)1965: 4وقد ازدادت أهمية علم اآلثار يف هذا اجملال بعد التطورات

بأن هؤالء مل يكونوا مؤرخني بل رحالة وجغرافيني ،يسجلون يف

العلمية اليت سخرها املشتغلون يف هذا اجملال مثل تقنية التأريخ

مدوناته ما ثبت يف الذاكرة من مشاهدات نادرة.

3

4

بواسطة الكربون املشع  14والتصوير اجلوي باستخدام الطائرات

للكشف عن املواقع األثرية (دفع اهلل.)80 :2009 ،
ولعل الـتأريخ ملدينة َق ْلهات خالل العصور اإلسالمية خري مثال
على ذلك ،فما توفر من مادة يف كتب التاريخ ال يشفي الغليل ،وال
متسلسل هلذه املدينة اليت تستمد عراقتها
تاريخ
بناء عليه كتابة
ٍ
ٍ
من موقعها ودوره يف احلياة االقتصادية لعمان ،باعتبارها أول

عاصمة هلذا اإلقليم ،وما شهدته أرضها من األنشطة االقتصادية
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منهج الدراسة:
يقوم املنهج املتبع يف إعداد الدراسة على أساسني اثنني :األول ،تتبع
الروايات الوصفية -وإن كانت َنز ً
رة يف عددها وحمتواها -وترتبيها
ِ
حسب التسلسل الزمين لتطور األحداث .أما األساس الثاني ،فيعتمد
على جهود علماء اآلثار ،فمن جهودهم وتقاريرهم العلمية ،ميكن
للمؤرخ البحث يف تفاصيل تاريخ املدينة وكتابة ما أغفلته كتب

القدحات ودغلس

التاريخ العام .ونبدأ اخلطوة األوىل بالتعرف على ما قدمه املؤرخ
من مادة تارخيية تتعلق باملكان ،ونقصد مدينة َق ْلهات.

شكل ( )1موقع مدينة َق ْلهات األثري (.)Google Earth

َق ْلهات املُ ّ
سمى واملوقع:

اتفق اللغويون واجلغرافيون املسلمون على ضبط اسم َق ْلهات ،قال
ابن دريد يف اجلمهرة َ
”ق ْلهات بالفتح” (اجلمهرة :1987 ،ج.)1129 ،2
وقال البكري َ
”ق ْلهات :بفتح ّ
أوله ،وإسكان ثانيه :موضع ذكره أبو
بكر ،وكذلك قلهة مفرد” (البكري1403 ،هـ :ج ،)1093 ،3وحنو ذلك
ذهب ياقوت احلموي ”بالفتح ثم السكون ،وآخره تاءّ ،
لعله مجع
قلهة ،وهو بثر يكون يف اجلسد” (ياقوت :1995 ،ج393 ،4؛ احلمريي،
 :1980ج .)1119 ،3ولعل ما يعزز هذا الرأي هو ضبط االسم من قبل
ّ
”ثم
ابن بطوطة ،والذي زار املدينة ومكث بها عدة أيام ،فقال
وصلنا إىل مدينة َق ْلهات ،وضبط امسها بفتح القاف وإسكان الالم

ّ
مثناة” (ابن بطوطة1417 ،هـ :ج .)135 ،2ومل تسعفنا
وآخره تاء

ً
ً
روحية أسهمت يف خوضهم
طاقة
اهلل عليه وسلم -أن منحهم ذلك

املصادر حول سبب التسمية؛ فالنص الوحيد الذي أورده ابن اجملاور

معارك لتحرير بلدهم من االحتالل الفارسي بقيادة ملكي عمان

ال ميكن الركون إىل أن ما ذكره هو السبب احلقيقي وراء التسمية .

آنذاك جيفر وعبد ابين اجللندى (املعولي .)51-5 :2008 ،وقد

5

استمرت أهمية ُ
صحار بعد اإلسالم على أنها مركز جتاري وسياسي

حملة تارخيية عن مدينة َق ْلهات:

مهيمن ،وقد وصفها املقدسي البشاري (ت 375هـ\ 985م) ”صحار

تعد َق ْلهات من أقدم املدن واملوانئ ُ
العمانية (نيبور،)265 :2013 ،

آهل ،حسن ،أثرى من زبيد
قصبة عمان ،ذو يسار وجتار ،عامرِ ،

وهي تقع على حافة جرف حبري يبعد عن مدينة صور عاصمة

وصنعاء” (املقدسي .)92 :1906 ،وظلت صحار عاصمة اإلقليم

املنطقة الشرقية حبوالي  25كم باجتاه الشمال الغربي ،وتبعد عن

ومركزه التجاري الرئيس طوال العصور اإلسالمية حتى نهاية
القرن الرابع اهلجري ،حيث كانت مقراً لوالة العباسيني منذ عام

تكمن أهمية هذه املدينة يف أنها أول عاصمة ُعمانية عرفها التاريخ

280هـ\ (املنذري.)70-67 :2008 ،
ويبدو أن َق ْلهات أخذت بالنمو واالزدهار بعد ختريب القرامطة
ً7
ملدينة صحار واختاذها مركزاً
إداريا  ،فحلت مبوقعها التجاري حمل

(ابن قتيبة :1992 ،ج645 ،1؛ احللي88 :1984 ،؛ علي :2001 ،ج)202 ،7
ً
عاصمة ومستقراً .وقد استهل العوتيب الصحاري كتابه
اختذها

صحار عاصمة سياسية واقتصادية إلقليم ُعمان .قال الدمشقي
ُ
”وبين بعد ذلك َق ْلهات على ساحل البحر .ومن مدن َق ْلهات صور”

األنساب برحلة مالك وقومه من عرب األزد الذي سلك يف رحلته

(الدمشقي .)287 :1966 ،وقد رسم الرحالة ابن اجملاور برسم

الطريق عرب حضرموت ،ومن هناك بعث ابنه على رأس سرية
استطالع وصلت إىل َق ْلهات ،وبعد ذلك توجه مالك بن فهم مبن

خمطط للمدينة يظهر فيه أن شكلها كان أقرب إىل املثلث قاعدته
على البحر ،وأضاف ابن اجملاور أن مالك بن فهم قد أحاط املدينة

حمطة لالستعداد ملواجهة الفرس الذين أعلنوا العداء لألزد جمرد

بسور من اجلص واحلجر (ابن اجملاور.)302 :2010 ،
ويؤكد هذا التحول يف تاريخ مدينة َق ْلهات ما أورده ياقوت؛ فقد

مدينة مسقط بنحو  150كم إىل اجلنوب الشرقي (شكل .)1
قبل ظهور اإلسالم بعدة قرون ،ذلك أن مالك بن فهم األزدي عندما
هاجر بقومه األزد إىل ُعمان من بالد اليمن إثر انهيار ِّ
سد مأرب

معه حتى جاء َق ْلهات ،واختذ مالك بن فهم وأفراد قبيلة األزد منها

وصوهلم ُعمان .وكان الفرس قد سيطروا على املنطقة الساحلية

أشار إىل أن عمارة املدينة كان بعد سنة مخسمائة للهجرة ،فقد قال

من ُعمان ،وجعلوا مركزهم مدينة صحار .

ياقوت «وهي مدينة ُ
بعمان على ساحل البحر إليها ترفأ أكثر سفن

وكان للموقع اإلسرتاتيجي الذي امتاز به إقليم عمان واملطل على

اهلند ،وهي اآلن فرضة تلك البالد ،وأمثل أعمال ُعمان عامرة آهلة

مساحة واسعة من املسطحات املائية ،دور يف أن انعكس ذلك على

ّ
متصرت إال بعد اخلمسمائة،
وليست بالقدمية يف العمارة ،وال أظنها

طبيعة احلياة والنشاط االقتصادي ألهل اإلقليم منذ القدم ،فقد

ّ
إباضية إىل هذه الغاية
وهي لصاحب هرمز ،وأهلها كلهم خوارج

سجل التاريخ ارتباط العمانيني بالبحر وجتارته ،حتى غدوا مع

يتظاهرون بذلك وال خيفونه (ياقوت :1995 ،ج.)39 ،4
ً
ً
وقد ظلت َق ْلهات مركزاً
اهلجري
مهما حتى القرن السابع
جتاريا
ِ
(الثالث عشر امليالدي) وهذا ما أكده الرحالة اإليطالي ماركوبولو

على طول الساحل العماني من مشاله إىل جنوبه .وتعد ُ
صحار من

الذي زار ُعمان يف طريق عودته من بالد املغول ،فقد أشار إىل أن
صحار بدأت تفقد اهميتها التجارية وحلت مكانها مدينتا َق ْلهات

بعد السيطرة الفارسية على املناطق الساحلية الشمالية (العوتيب،

وظفار (ماركوبولو .)34 :1970 ،وقد ذكر املدينة باسم قالياتي،

 :1984ج.)216 ،2

وذكر املدينة يف أخبار رحالته ووصف ميناءها الكبري ،الذي

وقد كان لدخول أهل عمان يف اإلسالم بعد دعوة الرسول –صلى

يستقبل السفن التجارية القادمة من اهلند بسب أهمية موقعه

6

األيام من أشهر مالحي البحر يف منطقة اخلليج والعامل آنذاك
(رايس .)358-357 :2002،وبالتالي ظهرت الكثري من املراكز التجارية
املراكز التجارية اهلامة اليت ظهرت منذ ما قبل اإلسالم ،وخاصة
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العالقة البينية بني علمي التاريخ واآلثار ،مدينة َق ْلهات اإلسالمية...

كميناء جتاري وسيط لنقل خمتلف البضائع والسلع (ماركوبولو،
.)34 :1970
ْ
َ
كما أشار ماركوبولو إىل الوضع السياسي لقلهات؛ فقد أوضح أنها يف

البحري ُ
العماني ،والذي كان بإدارة توم فومسر ( )T. Vosmerفقد
ْ
َ
نفذ الفريق أول مسح أثري تفصيلي شامل ملدينة قلهات سنة
1989م .ويف عام 2003م وضع الفريق أول حفرية أثرية يف املوقع،

وقت زيارته كانت حتت سيطرة ملك هرمز التابع حلاكم كرمان.
ً
وقد كان حلصانة املدينة أثره يف أنها صارت ملجأ مللك هرمز حني

اجلزء الغربي من املوقع ،باإلضافة إىل جمسني اختباريني يف اجلهة

يتعرض ألي خطر (ماركوبولو.)34 :1970 ،

الشرقية للموقع .كما مت عمل مسح أثري حتت سطح البحر قبالة

وبعد مخسني عاما على زيارة اإليطالي ماركوبولو زارها الرحالة

شواطئ املدينة األثرية من قبل نفس الفريق (.)Vosmer, 2004

املغربي ابن بطوطة ،والذي أظهر انبهاره باملدينة وازدهارها
ً
كليا على التعامل مع السفن
التجاري “أهلها أصحاب جتارة تعتمد

ويف سنة  1997نفذ قسم اآلثار يف جامعة السلطان قابوس وحتت
ً
ً
أثريا للمدينة
مسحا
إشراف كل من معاوية إبراهيم وعلي املاحي،

التجارية القادمة من اهلند” .وقد أظهر إعجابه بتنظيم السوق
فيها ”يوجد يف َق ْلهات أسواق ممتازة” ،وكان أكثر ما لفت انتباهه

األثرية ،كجزء من مشروع املسح األثري للمنطقة الواقعة بني

مسجدها اجلامع والذي وصفه بقوله ”وهلا مسجد من أحسن
ّ
الزليج ،وهو مرتفع ينظر
بالقاشاني وهو شبه
املساجد حيطانه
ّ

فقد مت تنقيب مناطق صغرية وحمددة مثل احلمام الواقع يف

مسقط وصور (.)Ibrahim and El-Mahi 2000: 131
ويف سنة 2007م بدأت وزارة الرتاث والثقافة مبشروع آثاري
موسع بالتعاون مع فريق فرنسي بإدارة إكسل روجيل (Axelle

منه إىل البحر واملرسى ،وهو من عمارة ّ
الصاحلة بييب مريم،

 ،)Rougeulleوفريق آخر إيراني بإدارة حمسن اجلعفري ،وما زال
املشروع مستمراً حتى الوقت احلاضر .وقد وضعت األهداف اآلتية

ومع نهاية القرن الثامن اهلجري (اخلامس عشر امليالدي) ،بدأت
َق ْلهات بالرتاجع إىل أن وصلت حالتها إىل التدهور الواضح .وقد

للمشروع:
ْ
َ
 -1الكشف عن املراحل املختلفة لتاريخ مدينة قلهات األثرية منذ
مرحلة التأسيس مروراً مبراحل االزدهار وحتى االضمحالل،

هذه تعود إىل مجلة عوامل من أهمها الدمار اجلزئي الذي أصاب

والتعرف على احلياة االقتصادية لسكان املدينة األثرية وعالقاتهم

املدينة يف الربع األخري من القرن اخلامس عشر امليالد بسبب زلزال

التجارية ،والدور الذي أداه ميناء املدينة يف شبكة التجارة يف احمليط

(باقر .)11 :2008
وشهد مطلع القرن العاشر اهلجري (السادس عشر امليالدي) حركةً
ً
استعمارية قادتها الربتغال يف منطقة اخلليج العربي ،حيث وصلت

اهلندي خالل فرتة هرمز ،وذلك لندرة املعلومات التارخيية اليت

احلرة” (ابن بطوطة 1417هـ :ج.)163 ،2
ومعنى بييب عندهم
ّ

أوضح باقر اعتماداً على املؤرخ الربتغالي ”براس” أن حالة التدهور

سفن أسطوهلم إىل سواحل ُعمان ،ففي عام 1508م حاصر األسطول
الربتغالي بقيادة البوكريك مدينة َق ْلهات من البحر ووجه مدافعه

توثق هذا الفرتة.
 -2التعرف على خمطط مدن العصور الوسطى ُ
العمانية بشكل
ً
مثاال عليها ،وذلك لتميزها بأنها
عام ،وتكون مدينة َق ْلهات األثرية
ً
حمافظة على بقاياها األثرية حتت الركامات األثرية.
مازالت

حنو املدينة وأهلها ”وبعد معركة ضارية مع سكانها توجه البوكريك
إىل شاطئ املدينة وأمر بإضرام النريان يف بيوتها مبا كان فيها من
السكان وأحرق اجلامع الكبري” ( .)Albuquerque, 1964: 106ويف
مذكرات البوكريك اليت كتبها حفيده ،وصف يدل على اهلمجية

نتائج املسح األثري:

9
ً
مسحا
فام الفريق الفرنسي بإدارة إكسل روجيل ()Rougeulle
ً
أثريا يف سنة 2007م ،تبعه ثالثة مواسم من التنقيبات األثرية

اليت تعامل بها الربتغاليون مع املدينة وأهلها ،لكنه حفظ لنا
ً
ً
وبعضا من
وصفا لبعض معامل املدينة التارخيية كاملسجد اجلامع

يف السنوات 2010-2008م .فقد متكن الفريق من الوصول إىل نتائج
مهمة جداً ،ميكن منها كتابة جوانب مهمة من تاريخ املدينة املادي.

تفاصيله املعمارية ،اليت تدل على الطراز املعماري املتميز خالل

ومن أبرز تلك النتائج:

تلك الفرتة (. )Albuquerque, 1964:106

 -املخطط العام للمدينة األثرية وتقسيماتها الداخلية:

8

هذا هو كل ما توفر لنا من مادة تارخيية عن مدينة َق ْلهات ،وهي

مت ذلك باالستعانة بتقنية نظام ( ،)GISوتقنية حتديد منسوب

مادة ال نستطيع من خالهلا تتبع التطور التارخيي واحلضري
ً
ً
ً
كبرية ،ويف الوقت نفسه مدينة
سياسية
أحداثا
للمدينة اليت شهدت

االرتفاعات الرقمي ( )Digital Elevation Modelوالتصوير اجلوي.
وهنا متكن علماء اآلثار من الكشف عن أن املدينة كانت قد انشئت

ً
عاصمة ومركزاً
تطورت من جمرد قرية عند تأسيسها لتصبح
مهما على ساحل اخلليج ،فيها امليناء الذي كان يشهد حركةً
ً
ً
جتاريا
ً
ً
نشطة ،ويف املدينة تفاصيل املرافق العامة مثل :املساجد،
جتارية

متساوي األضالع ،يبلغ طول الضلع الواحد فيه 900م ومبساحة

واملقابر ،واحلارات وغري ذلك .وهنا يلوذ املؤرخ بالصمت ،فليس

جبدار دفاعي مدعم بعدد
إمجالية تقدر ب  35هكتار .وحماطة
ٍ
ٍ
ٍ
كبري من األبراج الدفاعية ( ،)Rougeulle 2010: 305وعثر على

لديه أكثر من ذلك ليقدمه ،ويأتي دور علم اآلثار ليكشف من

بقايا اجلدار الدفاعي احمليط يف املدينة يف اجلهة اجلنوبية الغربية

خفايا تلك املدينة وكنوزها اليت اختفت معاملها حتت الرتاب.

واجلهة الشمالية منها .أما اجلهة املطلة على البحر ،فقد كانت معظم
ً
ً
متاما ،ولكن وباالستعانة باملصادر التارخيية،
خمتفية
آثار اجلدار

تاريخ البحث األثري ملدينة َق ْلهات:

ارتبطت بداية العمل األثري يف مدينة َق ْلهات مبشروع الرتاث
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ً
بناء على خمطط وضع مسبقا هلا ،حيث بنيت على شكل مثلث

وخاصة باملخطط الذي رمسه ابن اجملاور للمدينة ،والذي يظهر
فيه أن املدينة كانت حماطة جبدار من ناحية البحر ،فقد استطاع

القدحات ودغلس

الفريق الكشف عن بقاياه باإلضافة إىل عدد من األبراج الدفاعية
اليت كانت مرتبطة به (.)Rougeulle, 2010 : 307

احلجم وخمازن ،وبعد ذلك امتد توسع املدينة باجتاه الشمال
الغربي ( ،)QNWحيث بين ثالثة جتمعات سكنية يتوسط ً
كال منها
مسجد صغري .وبشكل عام ،فقد استطاع الفريق حتديد أكثر من

 -بوابات املدينة:

مبنى داخل املدينة املسورة.
200
ً

كشفت احلفريات األثرية عن وجود عدد من البوابات للمدينة،
وذلك على الرغم من تعرض أجزاء كبرية من جدار املدينة

 -مقابر املدينة:

لالجنراف والتدمري ،وقد تطابق ذلك مع ما وصفه الربتغاليون عن

كشفت أعمال املسح األثري عن وجود عدد من مقابر املدينة،

أن املدينة كان هلا عدد من البوابات ،فقد مت التعرف على األقل

منتشرة يف املناطق الشمالية ( )QNوالغربية ( )QWواجلنوبية

على ثالث منها ( ،)B8, B25, B37إذ يعتقد املنقبون أن البوابة
ً
حماطة
اجلنوبية ( )B8كانت البوابة الرئيسة للمدينة ،واليت كانت

الغربية ( ،)QSWحيث قدر عدد القبور فيها بـ  1600قرب ،وامتازت
ً
مبنيا
قليل منها كان
عدد
غالبية تلك القبور بالبساطة ،باستثناء
ٍ
ٍ
على شكل أضرحة (.)Rougeulle, 2010: 308

كما نقب الفريق األثري يف البوابة الشمالية للمدينة ( ،)B37وفيها

وكنتيجة ألعمال التنقيب ،فقد مت احلصول على معلومات مثرية
ومهمة حول تاريخ مدينة َق ْلهات؛ إذ متكن علماء اآلثار من التأكيد

( ،)Rougeulle, 2010, Fig. 3حيث أشار الدليل األثري إىل أن املدينة
ً
جبدار دفاعي يف املرحلة األوىل ،وبالتالي مل تكن
حمصنة
مل تكن
ٍ
البوابة موجودة ،وأنه مت يف املرحلة الثانية بناء اجلدار التحصيين

على أن املدينة تأسست يف حدود عام 493هـ\ 1100م .ونتيجة
للدراسة اآلثارية املقارنة للمواقع اجملاورة ،يعتقد أنه وقبل أن
تزدهر مدينة َق ْلهات على أنها ميناء دولي ،كان موقع رأس احلد

للمدينة وكذلك البوابة ،أما يف املرحلة الثالثة ،فقد مت إعادة بناء
ً
أيضا تضيق البوابة ملرتين.
اجلزء الغربي من البوابة ،وفيها مت

هو امليناء الرئيسي يف املنطقة ،ويبعد حوالي  50كم إىل اجلنوب
من َق ْلهات ،وقد اعتمد علماء اآلثار يف نظريتهم تلك على الكميات

وقد أرخ املنقبون املرحلة األوىل إىل ما قبل سنة 619هـ 1218م ،وذلك

الكبرية من الفخار العباسي ،اليت عثر عليها يف موقع رأس احلد إىل

اعتمادا على خمطط ابن اجملاور الذي رمسه للمدينة يف تلك السنة.

جانب الفخار الصيين (تاجنوسونج) وأنواع أخرى من الفخار تعود

أما املرحلة الثانية ،فقد مت تأرخيها إىل القرنني الثالث والرابع عشر

يف أصوهلا إىل مناطق خمتلفة يف احمليط اهلندي .ويعود تأريخ مجيع

امليالديني ،وذلك اعتمادا على قراءة الفخار األثري الذي وجد يف

تلك األنواع الفخارية إىل القرن احلادي عشر امليالدي.

الطبقات املزامنة ملرحلة بناء اجلدار الدفاعي ،يف حني مل يتمكن
علماء اآلثار من إعطاء تأريخ للمرحلة الثالثة ،نظراً لغياب املادة

ونتيجة مقارنة الفخار ونسبة تواجده يف موقعي رأس احلد
َ
وق ْلهات ،أمكن القول بأن مدينة َق ْلهات أصبحت امليناء الدولي

األثرية.

الرئيسي للمنطقة يف حدود عام600م \ 1200م ،وأنها وصلت إىل

بربجني دفاعيني ()Rougeulle, Creissen, Bernard, 2012: Fig. 1
مت الكشف عن ثالث مراحل معمارية خمتلفة ملنطقة البوابة

ذروة توسعها يف حدود القرنني الثالث والرابع عشر امليالديني،
 -حارات املدينة:

فقد كانت املدينة التوأم للميناء الدولي الشهري آنذاك ملدينة هرمز،

استطاع الفريق األثري حتديد حارت املدينة القدمية ومكوناتها،

وذلك قبل تعرضها للتدمري من قبل القوات الربتغالية يف عام
ً
نهائيا يف النصف الثاني من القرن السادس عشر
 1508م ،وهجرها

باإلضافة إىل معرفة احلارة األقدم منها وطريقة توسعها،
وذلك اعتماداً على التحليل الفراغي لفضاء املدينة ،وعالقته

امليالدي (.)Rougeulle, Creissen & Bernard, 2012: 341

بطوبوغرافية املوقع ،والتحليل الوظيفي لبعض األبنية املنقبة؛
فقد كشف الفريق بأن أقدم حارات املدينة كانت تلك الواقعة يف

 اجلامع الكبري (جامع اجلمعة):ْ
كان اجلامع الكبري يف مدينة َقلهات هو املعلم املعماري الرئيسي

تلك احلارة ( ،)Rougeulle, 2010: Fig. 2واليت شيدت مباشرة على

واملميز هلا ،وقد وصفه الرحالة ابن بطوطة سنة 719هـ\ 1320م
ً
والحقا وبعد ما يقرب من 200عام من
عند زيارته للمدينة،

لرسو السفن ،وقد تأكدت هذه احلقيقية عند اكتشاف عدد كبري

زيارة ابن بطوطة للمدينة ،قام الربتغالي ألفونسو دي البوكويرك

من املراسي الغارقة حتت املاء يف ذلك اجلزء من الشاطئ (Vosmer,
ً
أيضا إىل أن منازل احلارة
 .)2004: 399–401ويشري الدليل األثري

( )Afonso de Albuquerqueسنة 1508م بوصف اجلامع بتفصيل

اجلهة اجلنوبية الشرقية ( ،)QSEفقد كانت املدينة تتكون فقط من
شاطئ البحر؛ وذلك ألن هذا اجلزء من الشاطئ كان األكثر مالئمة

القدمية كانت صغرية احلجم وملتصقه ببعضها ،باستثناء عدد من
ً
نسبيا .وبعد التنقيب يف بعض تلك املباني ،تبني ان
املباني الكبرية

أكثر دقة ،وذلك قبل هدمه وتدمريه من قبل القوات الربتغالية يف
نفس السنة ،حيث أصبح أثراً بعد عني ،تغطيه ركامات من الرتاب
واحلجارة .وشاءت األقدار هلذا اجلامع أن يعاد اكتشافه وتنقيبه من

أحدها كان اجلامع الكبري ( ،)B12يف حني فسر مبنى آخر ( )B14بأنه
ً
خانا أو مدرسة (.)Rougeulle, 2010: 308
كان ُيستعمل

أزالت احلفريات األثرية العلمية الركامات اليت كانت تغطي اجلامع،

ويؤكد علماء اآلثار على أن املدينة توسعت بعد ذلك على شكل

لتسطع الشمس من جديد على ما تبقى من أرضياته وجدرانه،

حارات وباجتاهات خمتلفة ،حيث بنيت احلارة اجلديدة يف اجلزء

وذلك بعد مرور أكثر من مخسمائة عام على تدمريه وطمره .وقد

الشمالي الشرقي ( )QNEمن املدينة ،اليت تكونت من منازل كبرية

وصفت البعثة اآلثارية اجلامع وحللت عناصره املعمارية وخمططه

قبل الفريق الفرنسي لآلثار؛ حيث إنه خالل الفرتة 2010-2008م
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العالقة البينية بني علمي التاريخ واآلثار ،مدينة َق ْلهات اإلسالمية...

اهلندسي.
ْ
َ
وهنا نود الرتكيز على اجلامع الكبري يف مدينة قلهات ،كونه حالة

الواقعة بني مسقط وصور ،بأن موقع اجلامع الكبري يقع بالقرب
من ضريح بييب مريم يف اجلهة الغربية من املدينة وبعيداً عن

دراسية نستعرض فيها دراسة مقارنة وحتليلية لطبيعة املعلومة

البحر ( ،)Ibrahim and El-Mahi, 2000: 131وأيدهما يف ذلك آخرون

اليت يقدمها املصدر التارخيي واملصدر األثري ،وكيفية العالقة

( ،)Costa, 2002: 58إال أن الفريق الفرنسي وباالستعانة يف املصادر

البينية بني علمي التاريخ واآلثار يف سرب أسرار ماضي اإلنسان

التارخيية ،وخاصة الوصف الذي قدمه الفونسو دي البوكويرك

وتوضيحها.

( ،)Afonso de Albuquerqueتعرف على املوقع احلقيقي للجامع
الكبري (.)Rougeullem 2010: 308

أوال :املعلومة التارخيية:

كان للجامع الكبري يف مدينة َق ْلهات حظوة كبرية عند الرحالة

ونتيجة ألعمال التنقيبات األثرية يف املوقع ،فقد متكن علماء اآلثار
ً
وتفصيال للجامع الكبري؛
من تقديم الصورة األفضل واألكثر دقة

الذين زاروا املدينة ،وذلك ألنه أهم املعامل املعمارية للمدينة،

وذلك من حيث تاريخ إنشائه ،واملراحل املعمارية املختلفة اليت

فقاموا بتقديم وصف له ،مبدين إعجابهم ببنائه وزخرفته.

مرت على استخدامه متضمنة التغريات اإلنشائية اليت حصلت

ويعد وصف الرحالة العربي ابن بطوطة ،مع اقتضابه ،أحد أهم

عليه ،والتصميم املعماري لكل مرحلة من مراحل استخدامه،

املصادر التارخيية اليت اعتمد عليها املؤرخون ملعرفة واقع مدينة
َق ْلهات وتطورها وازدهارها ،خالل حقبة العصور الوسطى؛ فيقول

وأعمال الزخرفة املعمارية والكتابية اليت كانت تزين جدران
وأرضيات وأسقف اجلامع ،وأصول تلك العناصر الزخرفية املختلفة.

ابن بطوطة يف وصفه للجامع الكبري بعد زيارته للمدينة يف سنة

وهنا ميكن تقديم موجز ألهم نتائج التنقيبات األثرية يف اجلامع

بالقاشاني وهو شبه
1320م ”وهلا مسجد من أحسن املساجد حيطانه
ّ
ّ
الزليج ،وهو مرتفع ينظر منه إىل البحر واملرسى ،وهو من عمارة

الكبري ،بغية التمكن من مقارنة املعلومات اليت ميكن احلصول عليها
من قبل علماء اآلثار ،مع تلك اليت ميكن أن يزودنا بها املؤرخون يف

ّ
احلرة” (ابن بطوطة:
الصاحلة بييب مريم ،ومعنى بييب عندهم
ّ

فهم احلدث التارخيي .
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ج.)136 ،2
وبعد ما يقرب من قرنني من الزمان على زيارة ابن بطوطة
ملدينة َق ْلهات ووصفه جلامعها الكبري ،جاء الغزو الربتغالي ليدمر

يعتقد علماء اآلثار بأن اجلامع الكبري يف مدينة َق ْلهات بين خالل

تاريخ اجلامع:

املدينة بالكامل .وقد قام الفونسو دي البوكويرك (Afonso de

فرتة حكم بهاء الدين إياز وبييب مريم (714-678هـ\ 1315-1280م)،

 )Albuquerqueقائد القوات الربتغالية الغازية بوصف اجلامع

ويطابق ذلك ما ذكره ابن بطوطة .وتعود أقدم الطبقات األثرية

الكبري واحلالة اليت كان عليها قبل تدمريه إياه سنة 1508م ،حيث
ً
قائال ”بناية كبرية جداً حتتوي سبعة أصحن ،أرضيتها
وصفه

فيه إىل فرتة ( 493هـ\1100م) ،حيث يعتقد بوجود جامع صغري يف
نفس املكان الذي بين فيه اجلامع الكبري .أما نهاية اجلامع ،فإنه

مغطاة بالقرميد ،واجلدران مكسوة يف البورسالن ،والبوابة

وحسب املصدر الربتغالي ،فقد تعرض للتدمري واحلرق بالكامل مع

الرئيسة هلا رواق مقنطر كبري ،ويوجد به شرفة تطل على البحر

االجتياح الربتغالي للمنطقة سنة 1508م .ولكن ونتيجة التنقيبات

وكانت أرضيتها مغطاة بالقرميد ،وقد كانت مجيع بوابات وأسقف

األثرية فإنه مل يعثر على آثار للحريق داخل اجلامع ،ولذلك ُيعتقد

املبنى مبينة بشكل جيد وحمكم” ،وقبل تدمري اجلامع يذكر القائد

بأنه وبعد تدمري اجلامع من قبل الربتغاليني ،فإن ما تبقى من

الربتغالي لفونسو دي البوكويرك ( )Afonso de Albuquerqueأنه

سكان املدينة ،قد أعادوا استخدامه حتى منتصف القرن السادس

استعمل لعدة أيام الربج املرتبط باجلامع للمراقبة” .

عشر امليالدي (.)Rougeulle, Creissen & Bernard, 2012: 341

ً
ثانيا :املعلومة األثرية:

املخطط املعماري:

ال بد هنا من اإلشارة إىل أن املعلومات اليت توصل هلا علماء اآلثار،

بين اجلامع الكبري على أنقاض مبنى قديم ،أزيلت معظم أجزائه

تعد إضافة نوعية تسد الكثري من الثغرات حول البعد احلضاري

لغايات بناء أساسات اجلامع على الصخر الطبيعي .وقد تكون

للمسجد اجلامع من حيث تفاصيل العمارة والنقوش والزخرفة،

اجلامع من طابقني :الطابق األرضي ،وتقع معظم أجزائه حتت

اليت تعكس بدورها مدى التطور احلضاري للمدينة.
ْ
َ
وقد حاول عدد من اآلثاريني املهتمني بدراسة مدينة قلهات

مستوى سطح األرض على شكل قبو ،وكان يضم عدة مرافق منها

10

خزان للماء ،وأماكن للوضوء ،وغرف للتخزين ،ومدخل إىل املئذنة.

األثرية حتديد موقع اجلامع الكبري ،وذلك بالدراسة السطحية

أما الطابق األول وقدرت مساحته الداخلية حبوالي ( 560مرت
مربع) ،فقد كان صحنه الرئيسي يضم عشرين عاموداً مرتبة على

من قبل فريق مشروع الرتاث البحري ُ
العماني بإدارة توم فومسر

صف من أربعة أعمدة (;Rougeulle
شكل مخسة صفوف ،يتكون كل
ٍ

( ،)Tom Vosmerذلك أنه ونتيجة مسحه األثري للمدينة سنة

 ،)Creissen& Bernard 2012, Fig. 5ويقع احملراب يف وسط اجلدار

1989م اعتقد أن اجلامع الكبري كان يقع على الساحل ،يف احلارة

الغربي للجامع( ،عمقه 1،60م ،وعرضه 1،40م) ،وقد كان يف البداية
ً
مزخرفا بطبقة من القرميد املزجج والقشاني الالمع ،ويف مرحلة

للموقع ،ودون الرجوع إىل املصادر التارخيية ،فكانت أوىل احملاوالت

الشمالية الشرقية للمدينة ( ،)Vosmer, 2004: 399–401ولكن
ً
الحقا من قبل ابراهيم واملاحي أثناء املسح األثري للمنطقة
تبني
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الحقة أعيد زخرفته باجلص املصنوع يف قوالب مطعمة بقطع من

القدحات ودغلس

القرميد .أما املنرب فقد كان مستطيل الشكل (عرضه يبلغ 1،20م

مقاييس احلكم على ذلك الرقي والتحضر.

وطوله 3،80م) ،بين من حجارة مرجانية ومالصق للجدار الغربي

أما املشتغلون باآلثار ،فعلى الرغم من أهمية ما يقدمونه من

من اجلامع على ميني احملراب ،وهو يتكون من سبع درجات بقي

مادة علمية تفيد املشتغلني بالتاريخ ،إال أن عملهم يكتنفه

أربع منها ( .)Rougeulle; Creissen& Bernard: 2012, Fig. 6وقد

بعض النقص ،والذي ميكن تاليف بعض منه من خالل االستعانة

دلت التنقيبات األثرية أن املنرب شهد أربع مراحل من التعديالت؛
ً
مزخرفا بقوالب من اجلص ،ثم بطبقة
فكان يف املرحلة األوىل

باملؤرخني األوائل ،ومن صور ذلك القصور:

من املالط زهري اللون ،وبعدها بطبقة من القرميد املزجج ،ويف
املرحلة األخرية غطيت جدرانه باملالط الزهري.

 -1أن اآلثاري غري قادر على إعطاء تواريخ دقيقة وتفصيلية مع
استعانته بالنظام النسيب أو املطلق (الكربون  .)14ولعل يف اخلطأ
الذي وقع به علماء اآلثار يف حتديد تاريخ بناء جدار مدينة َق ْلهات،

وكان يتبع مبنى اجلامع ساحتان ،تقع األوىل يف اجلهة الشمالية

ً
دليال على ذلك ،مما اضطرهم يف النهاية إىل االستعانة مبا كتبه ابن

واألخرى يف اجلهة الغربية .وكان حييط بهما جدار كبري يشكل

اجملاور يف كتابه صفة بالد اليمن (.)Rougeulle, 2010: 353

حرم اجلامع الكبري ،ويوجد للجامع عدة مداخل ،منها مدخالن

 -2إن طبيعة عمل اآلثاري هي التعامل مع املادة امللموسة (األثر

خارجيان متقابالن ،يقع األول يف اجلهة الشمالية الشرقية املطلة

املادي) بقايا ما خلفه اإلنسان كأواني الطبخ أو الزينة أو الزخارف...

على البحر ،واآلخر يف اجلهة الشمالية الغربية مرتبط باملدينة،

إخل ،ولذا فليس من مهامه وصف طبيعة اجملتمع وتفاصيل حياته،
ً
عونا للمؤرخ يف وصف
لكن هذه اللقى األثرية ووصفها تكون

مجيعها كانت يف اجلدار الشمالي للجامع.

تفاصيل النشاط االجتماعي واالقتصادي وطبيعة احلياة اليومية

وهو املدخل الرئيس للجامع ،كما وجد أربع بوابات داخلية،

للمجتمع صاحب املكان األثري (Rougeulle, Creissen & Bernard,

العناصر الزخرفية:

.)2012: 341

ً
مزخرفا من الداخل
دلت التنقيبات األثرية بأن اجلامع كان

 -3إن عامل الزمن مهم بالنسبة للنتائج اليت يتوصل إليها علماء

بشكل كبري؛ فكان جدار القبلة مغطى بالقرميد املزجج أخضر
ً
ومزخرفا بأشكال نباتية وهندسية ،وكانت أجزاء أخرى
اللون،

اآلثار ،ونقصد بذلك أنهم ال يستطيعون التنقيب يف كل املكان
األثري ،وبالتالي ،فإن هناك أجزاء كثرية تبقى جمهولة ،وحباجة إىل

منه مغطاة بالقرميد القيشاني املزجج واملزخرفة بكتابات

سنوات طوال للكشف عنها ،ومن اخلطأ إصدار األحكام العامة على

قرآنية مذهبة ،كما غطيت أجزاء أخرى من اجلامع بالقرميد

املكان جملرد التنقيب به ملرة أو مرات.

مربع الشكل ،ومزخرفة بأشكال نباتية وهندسية بارزة ،ومطلية

 -4تباين آراء اآلثاريني يف حتديد موقع املسجد اجلامع يف مدينة
َق ْلهات؛ فرأى البعض بأن اجلامع يقع بالقرب من ضريح بييب

اجلامع مزخرفة باجلبس والقرميد األخضر املزجج (;Rougeulle

مريم ،فيما ذهب فريق آخر إىل حتديد املكان يف اجلهة الشمالية
الشرقية من املدينة ،إىل أن حسم هذا االختالف مؤخراً بتحديد

باللون األمحر الالمع على خلفية بيضاء ،وكانت مجيع أعمدة
.)10-Creissen& Bernard 2012, Figs. 8

موقعه الدقيق (.)Ibrahim and El-Mahi, 2000: 131

نتيجة التكامل بني علمي التاريخ واآلثار:

مما سبق ،فإن الدراسة ختلص إىل مجلة من النتائج والتوصيات

قبل عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،ال بد من التأكيد
ً
عائقا أمام الكتابة التارخيية
على مجلة من املالحظات اليت تقف

اليت ترسخ العالقة التكاملية بني علمي اآلثار والتاريخ ،كما هو
احلال يف التأريخ ملدينة َق ْلهات:

املتكاملة والقريبة من الواقع -وقد متت اإلشارة إىل بعضها يف منت

ً
منحا جديدا يف البحث
 -إن الكتابة التارخيية املعاصرة جيب أن تنحو

الدراسة ،-ونقصد بذلك تلك اإلشكاليات اليت جتعل من كتابات

عن مصادر جديدة للحصول على املادة األولية لكتابة التاريخ،

املؤرخني يعرتيها شيئا من النقص ،وهذا ما وضحه املؤرخ ابن

خاصة يف ظل غياب املصادر املكتوبة اليت ختص فرتات زمنية أو

خلدون يف مقدمته :

أقاليم معينة ،كما هو احلال يف تاريخ عمان اإلسالمي .أضف إىل ذلك

 -1أهواء املؤرخ وعدم املوضوعية بسبب ”التشيع لآلراء واملذاهب”؛

فإن بعض املصادر املكتوبة تعرتيها أخطاء وتصحيفات ،فتأتي نتائج

ألن التشيع أشبه بغطاء على عني البصرية ،حيول بينها وبني

البحث األثري لتأخذ مكانها احلقيقي كمصدر للمعرفة التارخيية،

التمحيص والنظر ،وهما املعول يف تبيان الصدق من املزيف.

فإن ما خلفه اإلنسان هو دليل وشاهد على وقائع وأحداث يف ذلك

 -2عدم حتكيم العقل ”الثقة يف الناقلني” ،فمن الضروري مبكان أن

املكان أو الزمان ،فالرتاث املادي واملتمثل باملباني والقصور والقالع،

يهتم املؤرخ وهو ينقل الروايات واألخبار بالتدقيق فيما ينقله.

واألدوات األخرى املستخدمة يف حياته اليومية ،وما خلده من

 -3اهتمامات املؤرخ املسلم .فقد كان ّ
اهلم األول للمؤرخني املسلمني

تزويق ورسم على املباني ،يعكس بشكل جلي املستوى االجتماعي

تدوين األحداث السياسية على وجه اخلصوص ،فلم يهتموا بتدوين

واالقتصادي ،ويربز يف الوقت نفسه االزدهار احلضاري ألهل ذلك

أخبار اجملتمع وتفاصيل حياته اليومية ،وال بالعمارة وتفاصيلها

املكان.
ً
ْ
َ
 متثل دراسة حالة مدينة قلهات يف العصور اإلسالمية مثاال ًحيا

والقالع واملنازل ،قد اندثرت بفعل عامل الزمن ،وهذه املعامل هي

على أهمية علم اآلثار يف الكتابة التارخيية ،فإن غياب املصادر
ً
عائقا لكتابة بعض من مفاصل تارخيها احلضاري
املكتوبة لن تكون

12

اهلندسية؛ ولذا فإن الكثري من تلك املعامل احلضارية مثل :القصور
اليت تعكس مدى تطور جمتمع عن غريه ،وبزواهلا خيتفي أحد
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العالقة البينية بني علمي التاريخ واآلثار ،مدينة َق ْلهات اإلسالمية...

اإلسالمي بوجه اخلصوص ،فإن التنقيبات األثرية وما كشفت

 -5قال ابن اجملاور :إن مالك بن فهم من شدة حرصه على تنشيط

عنه ،تعكس املستوى احلضاري للمدينة ،فاستخدام القاشاني

التجارة يف بلده كان يقف على الساحل ،فأي مركب يراه يقلع يف

والسرياميك يف بعض مبانيها يربز ذلك املستوى احلضاري والتطور

البحر ينادي أصحابه :قل هات؛ أي قل هلم يف دخول البلد ،يعين
ألهل املركب ،فسمي البلد َق ْلهات .صفة بالد اليمن .ابن اجملاور،

املعماري للمدينة.
 -أكدت التنقيبات األثرية على الصبغة اإلسالمية للمدينة ،يظهر

.301 :2010

ذلك جبالء من خالل ختطيط املدينة ،الذي روعي فيه النظام

 -6للمزيد عن وصول مالك بن فهم إىل ُعمان ،انظر :العوتيب:1984 ،

اإلسالمي يف ختطيط املدن ،فاجلامع ومرافقه ،وتوزيع البيوت،

ج.199 ،2

وكذلك احلمامات واملرافق العامة ،واليت مبجملها راعت خصوصية
ً
ً
حقيقا بتعاليم اإلسالم وطبيعته
وعيا
اجملتمع اإلسالمي ،فهي متثل

 -7يظهر أن ذلك كان سنة 318هـ\931م ،فقد انتهزوا سحب اخلليفة

اليت انعكست على الواقع املعيش يف املدن اإلسالمية العمانية ،ومنها
مدينة َق ْلهات.

العباسي املقتدر باهلل للقوات العباسية من ُعمان بعد أن توصل مع
أهل ُعمان على تقديم الوالء والطاعة للخليفة مقابل دفع ضريبة
سنوية لبيت املال ببغداد (انظر :فوزي.)47 :1979 ،

 -إن طبيعة املكتشفات األثرية يف َق ْلهات ،وخاصة تلك اليت

 -8وانظر ما أورده املؤرخ الربتغالي جوام دي باروشفي كتابه

استخدمت عمليات البناء أو يف احلياة اليومية ،تعطي مؤشرات

عشريات أسيا.)DE BARROS,1974:42( :

على طبيعة النشاط التجاري الذي شهدت املدينة – كغريها من

Rougeulle, 2010; Rougeulle, Creissen& Bernard, 2012;( -9

مدن ساحل اخلليج العربي-مع الشرق ،ال سيما إذا علمنا أن مثل

)Rougeulle; Renel; Simsek&Colomban, 2014

هذه األدوات كان مصدرها الصني وبالد اهلند .فقد أضحت تلك

 -10وهذا ما استدل عليه علماء اآلثار على أن اجلامع كان يضم

املدن عرب عصورها التارخيية تؤدي دور الوسيط التجاري بني

مئذنة (.)Rougeulle, Creissen& Bernard, 2012: 341

الشرق والغرب ،مستفيدة من موقعها اإلسرتاتيجي على طرق

 -11لالطالع بشكل تفصيلي على نتائج التنقيب األثري يف اجلامع
الكبري يف مدينة َق ْلهات األثرية ميكن الرجوع إىلRougeulle, :

ونقل البضائع ،بل صاحب ذلك حركة حضارية هامة حيث تسرب

2010; Rougeulle, Creissen& Bernard, 2012

عدد من املظاهر احلضارية املختلفة إىل الشعوب اليت كانت تتاجر

 -12للمزيد ،انظر ابن خلدون (د .ت) :ج 19-13 ،1حتت عنوان يف

فيما بينها ،وأثر بعضها يف البعض اآلخر ،لذا كان أمرا طبيعيا أن

فضل علم التاريخ وحتقيق مذاهبه واإلملاع ملا يعرض للمؤرخني

يؤثر سكان املدن الساحلية العمانية ويتأثرون بالشعوب اليت كانوا

من املغالط وذكر شيء من أسبابها.

التجارة الدولية .ومل ينحصر ذلك الدور على الوساطة التجارية

يتعاملون معها.
 -إن التحصينات اليت امتازت بها املدن العمانية الساحلية من أسوار

املراجع:
ْ
َ
باقر،حممد وبرينادت باقر” ،2008 ،قلهات يف التاريخ العربي،

مؤشرات على املخاطر اليت كان العمانيون يتوقعون أن تأتيهم من

املضمون والتسلسل الزمين لألحداث” ،جملة الدراسات ُ
العمانية،

جهة البحر .ولعل يف االجتياح الربتغالي للمدن الساحلية العمانية

مسقط ،العدد .15

مع مطلع القرن السادس عشر امليالدي ،وما أحلقوه من دمار بهذه
املدن تأكيداً ٍلتلك احلقيقة.

ابن بطوطة ،حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم اللواتي

وأبراج مراقبة –وهو ما كشفت عنه املسوحات األثرية-يعطي

الطنجي1417( ،هـ) (ت 779هـ1377 /مـ) الرحلة .املسماة (حتفة

اهلوامش:

ً
وصفا لطبيعة ُعمان اجلغرافية ،يقول فيه” :إنها
 -1قدم ويلكنسون

النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار) ،أكادميية اململكة
املغربية ،الرباط.

أشبه جبزيرة حييط البحر جبوانبها الثالثة من اخلليج العربي،
وخليج عدن ،وحبر العرب ،والرابع بصحراء عظيمة من الرمال

البكري ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد1403( ،هـ) (ت

وهي الربع اخلالي ،وإن تركيبة هذه اجلزيرة عبارة عن سلسلة من

487هـ \1094م) معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ،عامل

اجلبال الطويلة على امتداد  650كم ،يبلغ ارتفاعها أكثر من ثالثة

الكتب ،بريوت.

آالف مرت يف اجلبل األخضر وبعرض  130كم” (.Wilkinson,1977: 21
وانظر :الساملي2000 ،م.)79 :

اجلالودي ،عليان ،2003 ،السري ُ
العمانية مصدرا لتاريخ ُعمان.

 -2للمزيد حول هذا املوضوع انظر (.)Dever, 1990

قراءة يف خمطوط سري العلماء احملبوبيني ،امللتقى العلمي الثاني

 -3للمزيد حول استخدام التكنولوجيا يف جمال الكشوف األثرية،

حول مصادر التاريخ ُ
العماني ،منشورات جامعة آل البيت ،املفرق/

انظر :العزاوي.115 – 111 :2013 ،

األردن.

 -4للمزيد حول دوافع الرحالة العرب اليت دفعتهم للقيام
برحالتهم ،انظر :حسن1946 ،م6 ،؛ حوراني :1958 :ص 13وما يليها؛

احللي ،أبو البقاء هبة اهلل حممد بن منا( ،1984 ،تويف يف القرن السادس

زيادة :1962:ص.148

اهلجري  /الثاني عشر امليالدي) املناقب املزيدية يف أخبار امللوك
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القدحات ودغلس

األسدية ،حتقيق حممد عبد القادر خريسات ،صاحل موسى درادكة،

هولندا ،العدد .20

مكتبة الرسالة احلديثةُ ،عمان.
علي ،جواد ،2001 ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط ،4دار
احلمريي ،حممد بن عبد املنعم( ،1980 ،ت727هـ 1326 /م) الروض

الساقي.

املعطار يف خرب اآلثار ،حتقيق إحسان عباس ،مؤسسة ناصر ،بريوت.
العوتيب ،سلمة بن مسلم الصحاري( ،1984 ،تويف مطلع ق6هـ 12 /م)
حوراني ،جورج فاظلو ،1985 ،العرب واملالحة يف احمليط اهلندي،

األنساب ،منشورات وزارة الرتاث القومي والثقافة ،مسقط.

ترمجة يعقوب بكر ،القاهرة.
فوزي ،فاروق عمر ،1979 ،مقدمة يف دراسة مصادر التاريخ ُ
العماني:
ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد( ،د ت) (ت 808هـ 1405 /م)

اخلليج العربي ،منشورات احتاد املؤرخني العرب ،بغداد.

مقدمة ابن خلدون ،حتقيق أبو عبد اهلل السعيد املندورة ،ط،3
مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت.

ابن قتيبة ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري( ،1992 ،ت276هـ\)،
املعارف ،حتقيق ثروت عكاشة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،

ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن األزدي( ،1987 ،ت 321هـ 924 /م)

القاهرة.

مجهرة اللغة ،حتقيق رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني،
بريوت.

ماركوبولو ،)1970( ،رحالت ماركوبولو ،القاهرة.

دفع اهلل ،سامية ،2009 ،العالقة بني اآلثار والتاريخ القديم .دراسة

ابن اجملاور ،يوسف بن يعقوب( ،2010 ،كان حيا سنة628هـ 1230 /م)

وصفية بأمثلة من تاريخ السودان القديم ،جملة جامعة السودان

صفة بالد اليمن ومكة وبعض احلجاز ،املسمى تاريخ املتبصر،

املفتوحة ،اخلرطوم ،العدد .81-75 ،2

راجعه ممدوح حممد ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة.

الدمشقي ،جعفر بن علي( 1966 ،عاش يف القرن السادس اهلجري /

املعولي ،أبو سليمان حممد بن عامر ،2014 ،حتقيق سعيد اهلامشي،
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